
Rapiti de extraterestrii sau asasinati pe sub usa
Electrocutati prin dusumele sau asfixiati prin perete, enervati de pisica vecinului sau exasperati de joaca
copiilor din fata blocului, sibienii reclama tot ce le trece prin cap direct la Politie. Daca unii au
probleme adevarate, pe care Inspectoratul de Politie chiar le poate solutiona, altii, in schimb, reclama ce
au visat si in timpul noptii. Mania persecutiei, in combinatie cu imaginatia bogata sau, mai degraba,
bolnava a unor sibieni, naste adevarate povesti de science fiction, demne, dupa caz, de un film de
Spielberg sau de o tragicomedie. Toate acestea trec prin mana politistilor, care incearca sa raspunda,
intr-un fel sau altul, cererilor venite de la cetateni.
  
  Dupa petitiile care ajung pe birourile Politiei, se poate trage concluzia ca sibienii au o viata destul de
zbuciumata. Mai ales sibiencele, si mai ales cele trecute de varsta de 60 de ani. Rapiri cu extraterestri,
tentative de asasinat, fixatii marunte, ajungand pana la dovezi de paranoia, se strecoara aproape zilnic
printre petitiile care circula prin mainile politistilor. Toate, oricat de ciudate sau absurde ar fi, sunt
inregistrate si solutionate in cel mult 30 de zile. Politistii isi fac treaba la fel, fie ca sunt cereri rezonabile,
fie ca nu.
  
  Casa de nebuni e acasa
  Daca vecinul de pe scara se uita urat dupa tine, daca bataile in calorifer, un fel de cod morse de la bloc,
s-au inmultit in ultimul timp si simti un miros ciudat de puternic de usturoi pe etajul tau sau, mai rau, de
aghiasma, sunt multe sanse sa fi devenit tinta unui maniac care a pus pe urmele tale toti copoii, de la
ingerii din cer la oamenii de paza. Politistii sibieni stiu ce inseamna sa fi devenit eroul negativ dintr-o
“telenovela"  locala. Printre petitiile care curg, zilnic, la Inspectoratul Judetean de Politie, dar mai ales la
cel municipal, se strecoara destul de des tot felul de cazuri mai mult sau mai putin ciudate. De obicei, cei
care vin cu reclamatii absurde sunt “recidivisti"  si viziteaza de ani de zile sediul Politiei, cu aceeasi si
aceeasi problema, la care adauga de fiecare data noi detalii picante, de interes major. Politistii le cunosc
povestile pe de rost. Un sibian, de 77 de ani, are un dinte impotriva ghicitoarelor, si mai ales a acelora
dintre ele care dau anunturi prin ziare. 
  Aria lui se extinde, pe buna dreptate, totusi, asupra tuturor celor care inseala cetatenii prin mica
publicitate. Un alt barbat, de aproximativ 55 de ani, a devenit client fidel. De aproximativ zece ani
reclama frecvent ca mostenirea de la parinti, o casa, i-a fost luata abuziv de doua familii, desi instantele
judecatoresti le-au dat acestora castig de cauza. 
  
  
  Vecini malefici
  O femeie de 65 de ani are alte pasarele. Aceasta se teme pentru viata ei si reclama faptul ca vecinii vor
sa o omoare prin asfixiere, pentru a-i lua casa. Acesti vecini malefici introduc gaze pe sub usa si prin
pereti. O alta sibianca, de vreo 80 de ani, crede ca vecinii de deasupra apartamentului in care locuieste au
tehnologie de ultima generatie cu care o urmaresc prin dusumea. Cateodata, tot cu aceasta tehnologie
speciala, ii mai muta si mobila prin casa. 
  Alti vecini, alte probleme. O femeie de 86 de ani se plange de faptul ca vecinii, de data aceasta cei de
dedesubt, ii transmit unde electrice si o electrocuteaza cu ajutorul simplelor aparate electrocasnice pe care
le au in casa. Cireasa de pe tort este, insa, o sibianca de 74 de ani care sustine ca a fost rapita de
extraterestri. Aceasta aventura interstelara a fost incununata de implantarea unui microcip in vaginul
bietei femei, prin care ii sunt coordonate toate activitatile. Lucrurile nu s-au terminat insa aici, fiindca
femeia vine frecvent pentru a informa politistii de mersul lucrurilor, de noile evenimente si de cum se
mai simte.
  
  Cate degete la mana
  Cum iarna nu-i ca vara, si petitiile au, in linii generale, un caracter sezonier. Daca vara sibienii sunt

Pagina 1 / 2



stresati de copiii din fata blocului care se joaca dupa-amiaza sau de tinerii care se strang pe banca
noaptea, in sezonul rece, in schimb, acestia sunt stresati de pocnitori sau de bataile cu bulgari. La Politia
Municipiului Sibiu vin continuu cate cinci petitii pe zi. De la inceputul anului pana la sfarsitul lunii
august au fost inregistrate 1272 de petitii si alte 3474 de lucrari generale, acestea din urma fiind solicitari
sau informari diverse care au un caracter mult mai general, dupa cum le e si numele, decat o petitie.
Dintre petitiile primite, 1253 au fost formulate de persoane fizice si restul de 19 de catre persoane
juridice. Peste 1200 dintre ele au fost solutionate de catre politistii din cadrul politiei municipale. 37
dintre ele, dupa o verificare, au fost inaintate Judecatoriei Sibiu sau Parchetului. Inspectoratul de Politie
al Judetului Sibiu a primit 222 de petitii si 3360 de lucrari generale. Dintre petitiile inregistrate, 82 au
venit din partea unor persoane fizice si 140 de la persoane juridice. Cei mai multi dintre reclamanti
solicita reverificarea unor aspecte reclamate anterior la posturile de Politie sau la cele municipale si
orasenesti, de a caror rezolvare nu au fost multumiti.
  
  Drumul unei petitii
  Drumul unei petitii prin Politie este destul de intortocheat. Orice cerere, reclamatie, sesizare sau
propunere formulata in scris trebuie si este luata in seama. Petitia se face in dublu exemplar, unul
ramanand la petent, iar celalalt la registratura institutiei. Pe ambele este trecut un numar de intrare.
Petitiile ajung la seful inspectoratului, respectiv seful politiei municpale, care stabileste in ce rezolutie se
incadreaza. In functie de aceasta, lucrarile primesc numere de petitie sau de lucrari generale. Tot seful
este cel care o repartizeaza apoi serviciului sau biroului competent pentru a fi solutionata. Atat petitia, cat
si lucrarea generala este inscrisa intr-un registru, unde sunt mentionate numele si adresa petentului,
subiectul pe scurt, serviciul caruia i-a fost repartizata si termenul de solutionare. Acesta nu depaseste 30
de zile. Cele care sunt de competenta altor institutii sunt inregistrate si trimise acestora in maxim cinci
zile, petentul fiind si el informat despre aceasta. Petitiile anonime nu sunt luate in considerare, conform
legii. Orice reclamatie trebuie depusa personal la Politie de catre reclamant sau de catre parintii sau
tutorii legali in cazul minorilor. In plus, cei care alarmeaza fara motiv organele specializate pot primi o
amenda de toata frumusetea. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
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